
Nr. 30.890 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 ter zake van een geschil tussen 
 

1. T.M., 
2. K.M., 

 hierna te noemen “opdrachtgevers”, 
 
 e i s e r s, 
 

gemachtigde: mr. R.F.W. van Seumeren, advocaat te 
’s-Hertogenbosch, 

 
 en 
 

de besloten vennootschap H. 
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V., 
hierna te noemen “aanneemster”, 

 
 v e r w e e r s t e r, 
 

gemachtigden: mrs. W.J.G.M. van den Broek en B.F. 
Kuipers, advocaten te Nijmegen. 

 
 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, IR. J. KIELEN, lid-deskundige van het College van 

Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is door de voorzitter van 

deze Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig 

scheidsman in dit geschil. De ondergetekende heeft zijn benoeming 

schriftelijk aanvaard. Bij brief d.d. 26 mei 2009 is daarvan mededeling 

gedaan aan partijen. Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het 

scheidsgerecht toegevoegd mr. R.V. Ruimschotel, secretaris van de Raad. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

2. Voor de loop van het geding wordt verwezen naar de volgende stukken: 

- de memorie van eis d.d. 8 december 2008, binnengekomen op 9 december 

2009, met producties 1 tot en met 10; 

- de memorie van antwoord, met producties 11 tot en met 18; 

- producties 19 tot en met 21 van eisers; 

- akte overlegging stukken met bijlagen 1 tot en met 3; 

- de pleitnotities van mr. Van Seumeren; 

- de pleitnotities van mr. Kuipers. 

3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft 

plaatsgevonden op 4 november 2009. 
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 In het kader van de mondelinge behandeling heeft in aanwezigheid van 

voornoemde personen een bezichtiging van het werk plaatsgevonden. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING  

de bevoegdheid 

4. De bevoegdheid van de ondergetekende tot beslechting van het onderhavige 

geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Zij 

berust op paragraaf 49 van de toepasselijke Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) waarin een 

arbitraal beding is opgenomen dat verwijst naar de Raad en zijn statuten. 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Partijen hebben op 27 februari 2004 een overeenkomst van aanneming 

van werk gesloten, krachtens welke overeenkomst aanneemster zich heeft 

verplicht in opdracht van opdrachtgevers een woonhuis met kantoor 

gelegen aan de V. 7-9 te U. te bouwen. Tot de contractstukken behoorde 

onder andere het bestek met nummer 0209w d.d. 16 mei 2003, opgesteld 

door de architect van opdrachtgevers. 

b. De buitengevels zijn spouwmuurconstructies en hebben een totale breedte 

van 350 mm. In het bestek en de bestektekeningen zijn de afmetingen 

bepaald als volgt: binnenblad breed 100 mm, een spouwruimte (ruimte 

voor isolatiemateriaal 130 mm en een luchtspouw van 20 mm) breed 150 

mm en een buitenblad breed 100 mm.  

c. De architect heeft bij nota van wijziging d.d. 23 juni 2004 het bestek 

aangepast. De wijzigingen hielden onder meer in dat het buitenblad 

breder werd (108 mm) en de breedte van het isolatiemateriaal op 130 

mm werd bepaald. De totale breedte van de spouwmuur bleef 

ongewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat de luchtspouw smaller werd.  

d. In verband met klachten van opdrachtgevers over smetwerk en uitslag op 

de gevel, heeft A. B.V. in november 2005 op verzoek van de architect een 

rapport opgesteld (hierna: A.-rapport) over het door aanneemster 

uitgevoerde en nog uit te voeren metselwerk. In dit rapport is –voor zover 

hier relevant- de volgende passage opgenomen: 
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“ Er is geen open spouw aanwezig. De metselaar kan zijn stenen bijna 

niet wegleggen. Verder kan dit evt. leiden, c.q. meer of minder van 
invloed zijn op, tot diverse uitslagsoorten, slecht doordrooggedrag, 

vochtplekken, het nat worden van de isolatie (zodat hij niet meer isoleert) 

en zelfs tot lekkage.” 
 

e. Op 7 maart 2006 is het werk opgeleverd. Bij de oplevering is onder meer 

het volgende vastgelegd in de door beide partijen ondertekende 

opleverlijst: 

a. Smetwerk buitengevel 

Er wordt gesproken over het verwijderen van het smetwerk en de zorg 

dat het reinigen een storender beeld kan opleveren dan de vervuiling 

zelf. De aannemer zal daarom op een onopvallende plaats een 
reinigingsproef uitvoeren. 

b. Vervuiling buitengevel 

Er wordt afgesproken om m.b.t. de vervuiling van het gevelmetselwerk 

het einde van de onderhoudstermijn af te wachten. De aannemer zal 

ruim voor het aflopen van de onderhoudstermijn een afspraak maken 

met de opdrachtgever en de architect waarin de stand van de vervuiling 

en de stappen omtrent de reiniging opnieuw worden beoordeeld. Verder 

worden hierover nu geen inhoudelijke afspraken gemaakt. 
 

f. Opdrachtgevers hebben op enig ogenblik geconstateerd dat de gevels van 

de woning en het kantoor zowel in droge als in natte toestand grote 

kleurverschillen (vlekkerigheid) vertonen alsmede witte uitslag en 

algvorming. Daarnaast hebben opdrachtgevers klachten met betrekking 

tot de hang- en sluitnaden van de voordeur. Opdrachtgevers hebben in 

maart 2008 door P. een rapport laten opstellen met betrekking tot 

voornoemde klachten. Kort en zakelijk weergegeven wordt in het rapport 

geconcludeerd dat het gerealiseerde metselwerk en de genoemde deur 

niet voldoen aan de besteksmatige voorgeschreven uitvoeringseisen. 

g. Aanneemster is bij schrijven d.d. 4 juli 2008 door mr. Van Seumeren in 

gebreke gesteld en haar is nog één gelegenheid gegeven om tot herstel 

over te gaan. De hierop volgende briefwisseling heeft niet tot een 

minnelijke oplossing geleid. 

de vordering 

6. Opdrachtgevers vorderen een vervangende schadevergoeding van 

€ 114.146,81 (incl. BTW) te vermeerderen met de wettelijke rente hierover 

vanaf 14 juli 2008, althans vanaf de dag van indiening van deze memorie tot 

aan de dag van voldoening. Tevens worden er buitengerechtelijke kosten ad 

€ 1.289,49 (incl. BTW) en de kosten van de ingeschakelde deskundigen ad 
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in totaal € 1.781,43 (incl. BTW) gevorderd, alsmede veroordeling in de 

proceskosten. 

7. Opdrachtgevers leggen toerekenbaar tekortschieten door aanneemster aan 

de vordering ten grondslag: Het metselwerk is niet deugdelijk uitgevoerd 

hetgeen onder meer vlekkerigheid op de gevelmuren heeft veroorzaakt. 

Voorts is de deur niet afgehangen overeenkomstig norm BRL 0808 en 

voldoet deze als zodanig niet aan de eisen omschreven in het bestek. 

het verweer 

8. Aanneemster betwist de wanprestatie. Zij stelt dat zij de spouwmuur 

gebouwd heeft zoals door de architect was voorgeschreven. De deur voldoet 

aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Bovendien is norm BLR 0808 niet 

van toepassing.  

9. Voor zover er wel sprake zou zijn van een gebrek, heeft aanneemster 

gesteld dat zij hiervoor niet meer aansprakelijk kan worden gehouden omdat 

deze gebreken niet bij oplevering door opdrachtgevers zijn gemeld. 

10. Tot slot heeft aanneemster de omvang van de gevorderde schadevergoeding 

bestreden en heeft zij subsidiair verzocht om matiging van het 

schadebedrag. 

de beoordeling van het geschil 

11. Aangezien aan een inhoudelijke behandeling van de gestelde gebreken niet 

wordt toegekomen indien het meest verstrekkende verweer van 

aanneemster -de te late melding van de gebreken- slaagt, zal dit verweer 

eerst worden behandeld. 

12. Opdrachtgevers betwisten dat zij de gebreken niet tijdig hebben gemeld. Zij 

verwijzen naar de opleverlijst. 

13. Gelijk opdrachtgevers stellen, is arbiter van oordeel dat het opleverpunt 

“vervuiling buitengevel” niet zo beperkt kan worden uitgelegd dat hieronder 

niet ook het thans duidelijk zichtbare kleurverschil en de vlekkerigheid onder 

vallen. Vast staat dat het uiterlijk van de gevel reeds vóór oplevering een 

punt van discussie was tussen partijen (getuige de opdracht van architect 

aan A. om onderzoek te doen naar het metselwerk in de gevel) en zodoende 
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dient het opleverpunt ook in dat licht te worden beschouwd. Dat het accent 

van de klachten zich van uitslag op de gevel naar kleurverschillen heeft 

verlegd, doet aan de melding van het gebrek niet af. De klachten hebben 

immers allemaal betrekking op het uiterlijk van de gevel. 

14. Ten aanzien van de klacht ter zake de voordeur staat vast, althans is niet 

door aanneemster bestreden, dat opdrachtgevers hierover binnen de 

onderhoudstermijn bij aanneemster hebben geklaagd.  

15. De klachten zijn aldus tijdig gemeld en komen derhalve voor inhoudelijke 

behandeling in aanmerking. 

hang- en sluitwerk voordeur 

16. Tijdens de bezichtiging heeft arbiter waargenomen dat de dagschoot slechts 

één/enkele millimeter(s) achter de sluitplaat valt. Hierdoor kan de deur 

betrekkelijk eenvoudig van buiten worden opgebroken. Ongeacht welke 

norm er in het bestek is genoemd, is arbiter met opdrachtgevers van oordeel 

dat de voordeur qua uitvoering niet voldoet aan de eisen die daaraan mogen 

worden gesteld. Er is aldus sprake van een gebrek. 

17. Aangezien opdrachtgevers aanneemster voldoende gelegenheid hebben 

geboden om dit gebrek te verhelpen en aanneemster dit heeft nagelaten, 

hebben opdrachtgevers recht op vervangende schadevergoeding in plaats 

van nakoming. 

18. In de specificatie (productie 8, blz. 2) welke opdrachtgevers aan hun 

schadevergoeding ten grondslag hebben gelegd, is voor het plaatsen van 

een nieuwe deur een bedrag opgenomen van € 798,35 (incl. BTW en 

toeslagen: € 1.052,27). Tegen dit bedrag is geen inhoudelijk verweer 

gevoerd door aanneemster en het bedrag komt arbiter niet onredelijk voor 

zodat aanneemster zal worden veroordeeld € 1.052,27 aan opdrachtgevers 

te betalen. 

de klachten met betrekking tot de gevel 

19. Vooropgesteld dient te worden dat ter mondelinge behandeling als ook uit de 

bezichtiging is gebleken dat de in de memorie van eis genoemde klachten 

over algvorming en witte uitslag van ondergeschikt belang zijn. De witte 
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uitslag is grotendeels weggetrokken. Opdrachtgevers hebben aangegeven 

zich hoofdzakelijk aan de van kleur verschillende vlakken op de gevel (de 

vlekkerigheid) te storen. De klachten worden volgens opdrachtgevers 

veroorzaakt door een gebrekkige luchtspouw. Aanneemster heeft betwist dat 

dit de oorzaak is.  

20. Allereerst ligt de vraag voor of de spouwmuur deugdelijk is gebouwd. Vast 

staat dat volgens de in de bouwwereld relevante richtlijn een effectieve 

luchtspouw tenminste 20 mm dient te zijn. Uitgaande van het gebruikte 

isolatiemateriaal (130 mm breed) en de afmetingen van het binnen- en 

buitenblad (respectievelijk 100 en 108 mm), stelt arbiter vast dat de 

theoretische luchtspouw maximaal 12 mm (350 -/- 130 -/- 100 -/- 108) 

bedraagt hetgeen niet aan de richtlijn voldoet. Bovendien is door 

aanneemster erkend dat rekening houdende met de gebruikelijke toleranties 

van de materialen en de muren, de luchtspouw op sommige plekken nog 

smaller danwel nagenoeg nihil zal zijn. 

21. Dat de luchtspouw –zoals aanneemster stelt- (maximaal) 16 mm is omdat 

de bakstenen kleiner waren uitgevallen (104 mm in plaats van 108 mm 

breed), is niet gebleken.  

22. De stelling van aanneemster dat uit het feit dat er tot op heden geen 

vochtdoorslag of lekkage heeft opgetreden aan de binnenzijde van de gevel, 

kan worden afgeleid dat de luchtspouw voldoet aan de eisen, kan niet 

worden gevolgd. Gelijk met de deskundige van aanneemster, is arbiter van 

oordeel dat vocht in de luchtspouw slechts een gering effect heeft op de 

binnenmuur. Tussen het binnenblad en de (vochtige) luchtspouw zit immers 

eerst nog isolatiemateriaal van 130 mm dik.  

23. Het voorgaande overwegende komt arbiter tot het oordeel dat de 

luchtspouw niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. 

24. Anders dan aanneemster stelt, is het voldoende aannemelijk dat de 

kleurverschillen hoofdzakelijk worden veroorzaakt uit de gebrekkige 

spouwmuur. Het is aannemelijk dat in casu de geringe luchtspouw leidt tot 

onvoldoende ventilatie waardoor de gevelmuren niet goed drogen en 

vlekkerigheid optreedt. Deze gevolgtrekking maakt zowel de deskundige van 
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opdrachtgevers als de deskundige van aanneemster. Arbiter volgt hen in dat 

oordeel. 

25. De door aanneemster aangevoerde invloed van het matig zuigende karakter 

van het type baksteen of het veranderen van mortel kan gezien de mate van 

de vlekkerigheid niet aanmerkelijk worden geacht. 

toerekening gebrek aan aanneemster 

26. Aanneemster stelt dat het gebrek niet aan haar kan worden toegerekend 

omdat dat zij de spouwmuur op deze –thans gebleken- gebrekkige wijze op 

instructie van de architect heeft gebouwd. De architect heeft lopende de 

bouwwerkzaamheden de afmetingen van de spouwmuur gewijzigd. Hierdoor 

werd de luchtspouw smaller dan aanvankelijk in het bestek was 

voorgeschreven. Aangezien de architect directie voerde, dienen deze 

veranderingen  voor risico van de architect te komen, aldus aanneemster. 

27. Opdrachtgevers erkennen dat de architect de wijziging heeft doorgevoerd 

maar voeren aan dat de architect geen directie voerde en dat aanneemster 

aldus niet zonder meer instructies van de architect had mogen opvolgen 

zonder de gevolgen hiervan met opdrachtgevers te bespreken. 

28. Met aanneemster is arbiter echter van oordeel dat de architect wel directie 

voerde aangezien dit in het bestek (p. 2, prod. 11) staat. Dat volgens 

opdrachtgevers tussen hen en de architect anders is overeengekomen, is 

niet gebleken en regardeert aanneemster niet nu zij ook in geval van een 

dergelijke afspraak had mogen vertrouwen op het bestek. Het feit dat 

opdrachtgevers zelf intensief bij de bouw betrokken waren, doet evenmin 

aan voorgaande af. 

29. De verantwoordelijkheid voor de door of namens opdrachtgevers 

voorgeschreven constructies en werkwijzen ligt aldus in beginsel bij 

opdrachtgevers zelf. Dit is echter anders indien, zoals opdrachtgevers 

stellen, aanneemster haar waarschuwingsplicht ex § 5 lid 14 UAV heeft 

geschonden. 

30. Op aanneemster rust een waarschuwingsplicht indien er sprake is van een 

klaarblijkelijk gebrek in de constructie. Gelet op de toepasselijke richtlijn 
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waarin de minimale breedte van een luchtspouw is voorgeschreven, acht 

arbiter dat daar in casu sprake van is. 

31. Opdrachtgevers verwijten aanneemster niet te hebben gewaarschuwd terwijl 

aanneemster zich bewust was van het feit dat de luchtspouw erg krap werd. 

Bovendien heeft aanneemster de gewijzigde spouwmuur gebouwd zonder 

dat de architect de tekeningen had aangepast.  

32. Aanneemster stelt dat zij de nadelige gevolgen van de wijzigingen erkende 

en dat zij de architect derhalve heeft gewaarschuwd tijdens een gesprek 

over de gevelmuur. Hier was ook de heer M. bij aanwezig.  

33. M. erkent dat dit gesprek heeft plaatsgevonden maar stelt dat enkel de 

maatvoering en metselwijze van de bakstenen aan de orde was en niet 

mogelijke schadelijke gevolgen van het ontbreken van voldoende 

luchtspouw.  

34. Arbiter overweegt dat niet is komen vast te staan dat aanneemster de 

architect danwel opdrachtgevers heeft gewaarschuwd tegen de risico’s van 

de door de architect voorgeschreven spouwmuurconstructie.  

35. Anders dan aanneemster betoogt, doet de stelling dat aanneemster pas na 

het afbouwen van de gevel kennis heeft genomen van de inhoud van het  

A.-rapport niet af aan haar waarschuwingsplicht. Immers, vast staat dat zij 

al eerder op de hoogte was van de risico’s van de constructie. Dit blijkt niet 

alleen uit aanneemsters stelling dat zij al in een vroeger stadium de 

architect zou hebben gewaarschuwd, maar ook uit de stelling dat 

aanneemster bij het bouwen van de muur heeft getracht de luchtspouw zo 

ruim mogelijk te maken door de marges op te rekken en het 

isolatiemateriaal strak tegen het binnenblad te plaatsen. 

36. Arbiter komt tot het oordeel dat aanneemster haar waarschuwingsplicht 

jegens opdrachtgevers heeft geschonden. Op grond van artikel 5 lid 14 UAV 

komt de schade welke voortvloeit uit dit verzuim voor rekening van 

aanneemster. 

schade  
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37. Opdrachtgevers verwijzen ter zake van de schadeopstelling naar een offerte 

die is opgesteld voor het geheel afbreken en het opnieuw opbouwen van de 

gevelmuren, ditmaal met inachtneming van de minimale spouwafmetingen. 

In de offerte zijn de kosten van het plaatsen van een nieuwe deur begrepen. 

De schade is door opdrachtgevers begroot op € 114.000,00. 

38. Met aanneemster is arbiter van oordeel dat dit bedrag disproportioneel is in 

verhouding met het geconstateerde gebrek (de te geringe luchtspouw) en de 

aanwezige klachten.  

39. De nadelige gevolgen zijn in dit geval beperkt tot het nat blijven van de 

gevelstenen waardoor er onder meer storende kleurvorming ontstaat. 

Behalve dit esthetische gevolg, kan het nat blijven van de gevel ook tot 

gevolgen van meer bouwkundige aard leiden. Zo bestaat het risico dat de 

stenen sneller zullen verweren en is de kans op vorstschade groter 

aangezien de stenen minder drogen. 

40. Andere (ernstigere) mogelijke gevolgen genoemd in het A. -rapport 

(vochtdoorslag, lekkage aan de binnenmuur) acht arbiter niet reëel 

aangezien voornoemde gevolgen zich na 3 jaar na plaatsing van de muur 

nog niet hebben voorgedaan. Arbiter volgt de deskundige van aanneemster 

in zijn stelling dat de aanwezige geringe luchtspouw betrekkelijk weinig 

invloed zal hebben op de binnenmuren. Niet te verwachten valt dat het 

vastgestelde gebrek tot andere klachten zal leiden dan de klachten die onder 

r.o. 39 zijn genoemd.  

41. Door opdrachtgevers is onvoldoende gesteld dat het noodzakelijk is de 

gehele gevel af te breken en opnieuw op te bouwen om deze klachten te 

verhelpen. De thans bestaande klachten, alsmede de in de toekomst reëel te 

voorziene klachten kunnen ook met de door aanneemster aangedragen 

eenvoudigere en –aanzienlijk- goedkopere behandeling van hydrofoberen 

worden verholpen.  

42. Door het hydrofoberen zal de gevel als het ware een coating krijgen 

(impregneren) waardoor stenen niet meer nat worden en de kleurverschillen 

na uiteindelijke droging van de stenen aanzienlijk minder zichtbaar zijn.  
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43. Gelijk opdrachtgevers ter zitting hebben aangevoerd, is het nadeel van deze 

behandeling dat het geen blijvende maatregel betreft. De behandeling zal 

eens in de 5 à 7 jaar moeten worden herhaald voor een optimaal resultaat. 

Met dit nadeel kan evenwel bij de vaststelling van de schade rekening 

worden gehouden. Arbiter acht het redelijk dat er ongeveer 5 behandelingen 

nodig zullen zijn om voor een langdurige coating zorg te dragen.  

44. Uit de door aanneemster ingebrachte offerte van B. B.V. (productie 16) -

welke niet is bestreden door opdrachtgevers- blijkt dat de kosten voor 1 

behandeling op € 10.500,00 (incl. BTW) neerkomt. De kosten voor 5 

behandelingen bedragen aldus € 52.500,00 (incl. BTW). Arbiter stelt de 

schade vast op dit bedrag. 

toepassing matiging schade  

45. Vast is komen te staan dat de architect een spouwmuur heeft 

voorgeschreven welke niet voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden 

gesteld. Vast staat ook dat de architect al vóór oplevering op de hoogte was 

van de nadelige gevolgen van de door hem voorgeschreven constructie. Hij 

had immers op of rond 17 november 2005 het A.-rapport ontvangen waarin 

de gevolgen ondubbelzinnig vermeld staan. De architect heeft niettemin 

nagelaten de constructie te wijzigen danwel enige andere maatregel te 

treffen om de gevolgen te beperken. Daarnaast is de architect verantwoor-

delijk voor de materiaalkeuze welke –zij het in mindere mate- heeft 

bijgedragen aan de zichtbaarheid van de kleurverschillen en de overige 

klachten.  
46. Aangezien de handelingen van de directievoerende architect aan 

opdrachtgevers kunnen worden toegerekend, is de schade zoals hiervoor 

vastgesteld mede een gevolg van eigen schuld van opdrachtgevers en acht 

arbiter het redelijk om de schade op grond van artikel 6:101 BW voor 50% 

voor rekening van opdrachtgevers te laten komen. Aanneemster zal 

derhalve worden veroordeeld een bedrag ad € 26.250,00 (50% van 

€ 52.500,00) te voldoen aan opdrachtgevers ter vervangende 

schadevergoeding. 
buitengerechtelijke kosten en deskundigenrapport 

47. De buitengerechtelijke incassokosten van € 1.289,49 heeft aanneemster 

gemotiveerd bestreden.  
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48. Nu door opdrachtgevers niet inzichtelijk is gemaakt waar de gevorderde 

kosten betrekking op hebben en dit evenmin uit de stukken valt af te leiden, 

zullen deze kosten afgewezen worden. 

49. De kosten van de deskundigen van in totaal € 1.781,43 zijn daarentegen 

niet gemotiveerd bestreden. Deze kosten komen arbiter niet onredelijk voor 

en aanneemster zal, rekening houdende met de hiervoor vastgestelde 

verdelingsmaatstaf, worden veroordeeld 50% van deze kosten aan 

opdrachtgevers te betalen, hetgeen neerkomt op € 890,72. 

gevorderde rente 

50. Tegen de rentevordering heeft aanneemster geen specifiek verweer gevoerd. 

De rente zal aldus zoals gevorderd vanaf 14 juli 2008 tot aan de dag der 

algehele voldoening worden toegewezen 

resumé 

51. Samenvattend zal aanneemster worden veroordeeld aan opdrachtgevers te 

betalen € 28.192,99 (€ 1.052,27 + € 26.250,00 + € 890,72). 

de proceskosten en overige vorderingen 

52. Gelet op de mate waarin partijen in principiële en in financiële zin in het 

gelijk en ongelijk zijn gesteld acht arbiter het billijk dat partijen in gelijke 

mate de proceskosten dragen. 

53. De door de Raad gemaakte kosten hebben tot en met het depot van dit 

vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam € 5.527,92 (waarvan 

€ 866,32 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door opdrachtgevers 

gedane storting. Partijen dragen ieder de eigen kosten van rechtsbijstand. 

54. Ter zake van de proceskosten dient derhalve door aanneemster aan 

opdrachtgevers te worden voldaan 50% van € 5.527,92 = € 2.763,96. 

55. Arbiter zal het vonnis, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

56. Hetgeen meer of anders is gevorderd dient te worden afgewezen. 

 



12 

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid: 

 

VEROORDEELT aanneemster aan opdrachtgevers te betalen € 28.192,99  

(achtentwintigduizend honderdtweeënnegentig euro en negenennegentig cent), 

vermeerderd met de wettelijke rente daarover, vanaf 14 juli 2008 tot de dag der 

algehele voldoening; 

 

VEROORDEELT aanneemster ter verrekening van de proceskosten aan 

opdrachtgevers te betalen € 2.763,96 (tweeduizend zevenhonderddrieënzestig euro 

en zesennegentig cent);         

 

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 20 januari 2010 

 

 

 

 

w.g. J. Kielen 

30890 


